
Comissão Municipal de Geografia e Estatística 
 Ata da 2ª Reunião Ordinária 

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 23 dias do mês de Setembro de 2009, às 13:00, no Câmara Municipal, do município, PIRANGI, Estado SP, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Vanessa Soares de Abreu representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Jo?Albani Neto - C?ra Municipal
Jos?enedito de Faria Filho - Setor Privado
Saulo Casemiro - Diretoria de Educa?
Vanesa Cristina Busnardo Garilio - Prefeitura Municipal

O (A) Senhor(a) Presidente, ao abrir os trabalhos, declarou iniciada a 1ª Reunião Preparatória da Coleta de Dados da COMISSÃO MUNICIPAL DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA do Município PIRANGI e, em seguida, foram tratados os seguintes assuntos: 

A seguir, o Presidente conduziu a apresentação dos membros e das instituições representadas, agradecendo a indicação e presença das mesmas na
Comissão. No desenvolvimento da reunião foram tratados os seguintes assuntos:

1. Comentários sobre a reunião anterior e/ou esclarecimentos de dúvidas pendentes a respeito da BT.
Não.

2. Informações sobre o prosseguimento dos trabalhos preparatórios do Censo Demográfico 2010.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS

2.1. Foram apresentadas as características do PSS e da equipe de campo?
Apresentação Oral
Vídeo
Material Promocional

2.2. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE para divulgação do PSS ?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço na mídia: Publicação de matéria no jornal local.
Outras formas: Colocação de cartazes informativos em locais de grande circulação de pessoas.

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: Cessão de local adequado para o bom funcionamento do Posto de Coleta.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Móveis para acomodação da equipe de trabalho.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Linha telefônica e comunicação banda larga.
Segurança: Sala que possa ser trancada.

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo

2.6. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na infraestrutura do treinamento? 
Não. Por quê?
O município não será pólo de treinamento neste primeiro PSS.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Os membros da Comissão enviarão os nomes de mais alguns representantes que possam nos auxiliar, principalmente com conhecimentos sobre a área rural



do município.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Quanto a divulgação, os membros comprometeram-se a distribuir cartazes informativos em locais estratégicos do município, tais como: Agência dos Correios,
Prefeitura, Posto de Saúde, Escola Municipal, Bancos, Pontos de Ônibus. Será divulgado também na rádio do Padre do município.
Foram entregues aos membros da Comissão folders com informações do município e os demais foram deixados com os mesmos para serem distribuídos a
professores e pessoas a quem possa interessar.
Participou da reunião também o sr. Odair Roberto Zilli, chefe da Agência do IBGE de Taquaritinga e o sr. José Carlos Cogo, Técnico em Inf. Geog. e
Estatísticas.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:

A próxima Reunião Ordinária será marcada oportunamente e, com a finalidade de constar, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será
assinada pelos membros presentes na reunião.


